
 

Elab Rev Data Doc nº Dir Ed Pag 
A. Soeiro  30.08.2022  TT 36  2ª 1/24 
  
Este documento é propriedade da Qualifica/oriGIn Portugal. A sua utilização ou a sua reprodução 
total ou parcial sem autorização será considerada como plágio, sendo accionados os mecanismos 
legalmente previstos 
 
 

 

 

Algumas coisas sobre 
controlo dos 

produtos com DOP  
ou com IGP que 

não sabe …. 
e tem vergonha …ou 

não sabe a quem 
perguntar!1 

 
 

1 Este texto está disponível no site www.qualificaportugal.pt 
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NOTA PRÉVIA 
 
A - Este texto foi preparado a partir de uma síntese de perguntas reais 
feitas por portugueses e estrangeiros, no âmbito do trabalho nacional, da 
consultoria internacional e das acções de formação desenvolvidas a nível 
europeu. 
 
Não há, portanto, nenhuma ordem lógica para a inserção das matérias. 
Será actualizado sempre que necessário, sem periodicidade definida 
 
B- As respostas resultam: 
 
- da leitura dos textos legais e de Acórdãos do Supremo Tribunal de 
Justiça 
 
- da experiência recolhida ao longo de anos de trabalho no sector e da 
preparação efectiva de mais de 150 planos de controlo, nacionais e 
estrangeiros 
 
- das muitas acções de colaboração com a Comissão Europeia e com a 
OMPI/WIPO 
 
- do trabalho efectivo desenvolvido com o Movimento Internacional 
oriGIn  
 
C – Este texto será sistematicamente actualizado, corrigido e aumentado, 
sem qualquer periodicidade e disponibilizado através do site 
https://qualificaportugal.pt/publicacoes/textos-tecnicos/ 
 
D – Agradecem-se, desde já, todas as críticas, sugestões 
e novas perguntas 
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1. Porque é que o uso de uma DOP ou de uma IGP 
tem que ser controlado? 
 

Quando se regista um nome geográfico como DOP ou como IGP 

concede-se aos produtores e a outros operadores2 o direito 

exclusivo ao uso de certos nomes geográficos para certos produtos,  

impedindo que esses nomes se tornem nomes genéricos e ou  que 

sejam abusados, evocados, imitados, falseados, etc. 

 

E normalmente, no mercado, estes produtos, pela sua notoriedade, 

atingem preços superiores aos congéneres comuns. 

 

Logo, para evitar: 

- que os genuínos produtores e demais operadores sejam 

prejudicados; 

- que haja concorrência desleal no mercado entre operadores que 

cumprem as regras e os que não as cumprem; 

- que o consumidor seja induzido em erro, 

todo o circuito produtivo e comercial tem que estar sob controlo 

oficial3 

 
2 Cf. com Reg. 1151/2012, artº 12.1 - As denominações de origem protegidas e as 
indicações geográficas protegidas podem ser utilizadas por qualquer operador que 
comercialize um produto conforme com o caderno de especificações 
correspondente. 
 
Nota – em português correcto dever-se-ia ler “…. produto conforme ao caderno de 
especificações correspondente” 
 
3  Em conformidade ao REGULAMENTO (CE) Nº 882/2004 DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO de 29 de Abril de 2004 relativo aos controlos oficiais 
realizados para assegurar a verificação do cumprimento da legislação relativa aos 
alimentos para animais e aos géneros alimentícios e das normas relativas à saúde e ao 
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E os controlos devem ser feitos tendo em conta o risco apresentado 

por cada operador. 

 

2. Quem pode fazer os controlos oficiais das DOPs 
e das IGPs? 
 

Os controlos oficiais têm que ser feitos por autoridades 

competentes as quais, nos termos da lei, deveriam “oferecer 

garantias adequadas de objectividade e de imparcialidade e 

ter ao seu dispor o pessoal qualificado e os recursos 

necessários para o desempenho das suas funções”4. 

 

3. Sobre que matérias específicas incidem os 
controlos oficiais? 
 

Os controlos oficiais sobre as DOP e sobre as IGP incluem: 
 

a) A verificação da conformidade dos produtos com o 
 

bem-estar dos animais, De salientar que este regulamento já foi revogado pelo 
Regulamento (UE) 2017/625 DO PE E DO CONSELHO de 15 de Março de 2017 
relativo aos controlos oficiais e outras actividades oficiais que visam assegurar a aplicação 
da legislação em matéria de géneros alimentícios e alimentos para animais e das regras 
sobre saúde e bem-estar animal, fitossanidade e produtos fitofarmacêuticos, que altera os 
Reg.s (CE) nº 999/2001, (CE) nº 396/2005, (CE) nº 1069/2009, (CE) nº 1107/2009, 
(UE) nº 1151/2012, (UE) nº 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 do PE e do 
Conselho, os Reg.s (CE) nº 1/2005 e (CE) nº 1099/2009 do Conselho, e as Directivas 
98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE do Conselho, e 
que revoga os Reg.s (CE) nº 854/2004 e (CE) nº 882/2004 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, as Directivas 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 
96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE do Conselho e a Decisão 92/438/CEE do Conselho 
(Regulamento sobre os controlos oficiais) mas cujas principais disposições só entram 
em vigor em 14 de Dezembro de 2019 
4 Conforme estipula o nº 2 do artigo 36º do regulamento 1151/2012 ( regimes de 
qualidade) 
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caderno de especificações correspondente; e 

 

b) O acompanhamento da utilização das denominações 

registadas para descrever os produtos colocados no 

mercado 

 

Como consequência lógica do que é referido na alínea a), 

todos os demais controlos oficias relativos à higiene e 

segurança alimentar, às obrigações legais correntes, à 

rotulagem geral, ao bem-estar animal, aos aditivos usados, 

etc. estão fora do âmbito destes controlos específicos das 

DOPs e das IGPs. 

 

4. Pode haver tarefas de controlo delegadas 
noutras entidades? 
 

A verificação da conformidade com o caderno de especificações do 

produto5, antes da colocação do produto no mercado, pode ser 

efectuada por: 

a) Uma ou mais das autoridades competentes6  e/ou 

b) Um ou mais organismos de controlo7, que funcionem 

 
5 E apenas com o Caderno de Especificações do produto!  A verificação do cumprimento 
da legislação geral não está incluída. De igual forma, o referencial técnico para os 
controlos é o Caderno de Especificações de cada produto e não quaisquer outros 
documentos, nem mesmo o denominado “Documento único”.  
 
6 As tais autoridades atrás referidas e que deveriam oferecer garantias adequadas de 
objectividade e de imparcialidade e ter ao seu dispor o pessoal qualificado e os recursos 
necessários para o desempenho das suas funções. 
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como organismos de certificação de produtos8. 

 

Esses organismos de controlo devem ser acreditados pelo Instituto 

Português de Acreditação, I.P., de acordo com a norma europeia EN 

ISO/IEC 17 065 2014 ou com os requisitos gerais para organismos 

de certificação de produtos - ISO/IEC Guide 65. 

 

Para além de as autoridades de controlo poderem delegar tarefas de 

controlo em organismo de controlo, os Agrupamentos de produtores 

também podem assumir responsabilidades nesta matéria. De facto, 

a legislação comunitária prevê que os Agrupamentos têm direito a 

desenvolver actividades conexas para garantir a conformidade do 

produto com o seu caderno de especificações9 

 

Para reduzir os custos de controlo, as actividades de controlo 

exercidas pelos Agrupamento devem ser incluídas no Plano de 

Controlo e, naturalmente, sujeitas a verificação pela Autoridade 

competente ou pelo Organismo de Controlo 

 

Logo, é do mais elementar bom senso incorporar os controlos feitos 

pelos produtores e pelos seus Agrupamentos no âmbito do plano 

 
7 «Organismo de controlo», um terceiro independente no qual a autoridade competente 
tenha delegado determinadas tarefas de controlo (artigo 2º, ponto 5), do Regulamento 
(CE) nº 882/2004; 
 
8 Entrarão em vigor grandes alterações a estas disposições em Dezembro de 2019.  Ver 
questão 16 
9 Cf. com Reg. UE 1151/2012, Artigo 45.1.d) 
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específico de controlo de cada produto que beneficia de uma DOP ou 

de uma IGP.  

 

Só assim se poderão reduzir os custos de controlo suportados pelos 

operadores.  

 

5. Controlo ou certificação?  
 
O regulamento comunitário exige que sejam feitos controlos, os 

quais, em certos casos, podem ser feitos por organismos de controlo 

acreditados como organismos de certificação de produtos. 

 

Logo, a confusão provém do facto de os Organismo de Controlo a 

quem podem ser confiadas as tarefas específicas de controlo oficial 

no âmbito das DOPs e das IGPs terem que estar acreditados pela 

Norma ISO 17065 – para organismos de certificação de produtos. 

 
 
Pelo exposto é fácil de concluir que as IGPs e as DOPs não são 

sistemas de certificação de produtos.  

 

Como se disse, DOPs e IGPs são figuras da Propriedade Intelectual e 

não podem ser confundidas com meros sistemas de certificação de 

produtos. É um erro enorme – técnico e estratégico – fazer tal 

confusão pois poderia cair-se facilmente na confusão com as marcas 

de certificação10 – as quais não gozam de protecção jurídica 

 
10 — Uma marca de certificação ou de garantia é um sinal determinado pertencente a uma pessoa 
singular ou colectiva que controla os produtos ou os serviços ou estabelece normas a que estes 
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semelhante à das DOPs e das IGPs e são geridas por entidades 

estranhas aos Produtores. 

 

Por outro lado, e cada vez mais, todos os produtos que estão no 

mercado se anunciam como “produtos certificados”. O que nunca ou 

muito raramente é referido é o referencial técnico que esteve na 

base de tal certificação! 

 

Logo, a confusão gerada só resulta em prejuízo para os produtos 

com DOP ou com IGP a quem não convém ser nivelado por baixo, 

com produtos vulgares e correntes em qualquer mercado. 

 

É urgente explicar ao consumidor que um produto certificado não é 

obrigatoriamente um “produto de qualidade”. E o que para uns é 

“qualidade”, para outros não o é! 

 

O que os produtos com DOP ou com IGP devem afirmar é a sua 

genuinidade e a sua tipicidade, as quais decorrem geralmente da 

soma de um ou mais dos seguintes factores:  

 

- factores decorrentes da região de origem (tipo de solos, clima, 

altitude, exposição solar, etc.) 

 

 
devem obedecer, no que respeita ao material, modo de fabrico dos produtos ou de prestação dos 
serviços, qualidade, precisão ou outras características dos produtos ou serviços, com excepção da 
respectiva origem geográfica.  (CPI Art 215º - Decreto-Lei n.º 110/2018, de 10 de 
Dezembro) 
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- factores decorrentes do saber fazer humano – escolha das raças e 

ou das variedades, forma de conduzir e alimentar os animais, forma 

de conduzir as plantas, métodos específicos de obtenção, 

conservação, preparação, transformação, corte, acondicionamento, 

apresentação comercial, etc. 

 

- factores reputacionais, ligados à história do produto, à sua forma 

de utilização ou de consumo, aos locais de venda, etc. 

 

6.  Controlos no mercado – quem os faz? 
 

O controlo no mercado é da exclusiva responsabilidade das 

autoridades de cada Estado membro e deve ser efectuado ex officio 

(isto é, deve ser efectuado no quadro das competências correntes 

de tais autoridades, sem que tenha que haver queixa por parte de 

quem se sinta lesado – operadores ou consumidores).  

 

De salientar que esta disposição do Regulamento 1151/2012 vem 

contrariar a norma ainda vigente no Código da Propriedade 

Industrial, o qual dispõe que “O procedimento por crimes previstos neste Código 

depende de queixa”11   

 

O plano de fiscalização do mercado deve também ter em conta o 

risco12 apresentado por cada operador e face à existência de fraudes 

 
11 Artigo 328.º do CPI, aprovado pelo Decreto-Lei 110/2018 
 
12 Época do ano, dimensão, localização, organização interna, preços praticados, tipo de 
produtos comercializados, reincidências, etc. 
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conhecidas e comunicadas por outros Estados membros da UE ou 

mesmo por países terceiros. 

 

Apesar de as autoridades deverem actuar ex officio, e sem prejuízo 

de se entender que as autoridades devem actuar como tal, 

recomenda-se a todos quantos se sintam lesados que apresentem 

queixa junto da ASAE, designadamente por via informática13 

 

Os controlos no mercado assumem cada vez mais uma importância 

fundamental para a economia europeia.  

 

Bastaria ter em conta o Relatório da Comissão Europeia de 2017 

sobre “THE EU FOOD FRAUD NETWORK AND THE SYSTEM FOR 

ADMINISTRATIVE ASSISTANCE & FOOD FRAUD” e o relatório 

“INFRINGEMENT OF PROTECTED GEOGRAPHICAL INDICATIONS FOR 

WINE, SPIRITS, AGRICULTURAL PRODUCTS AND FOODSTUFFS IN 

THE EUROPEAN UNION”, de 2016 da EUIPO14 sobre este assunto 

para ser forçoso dar uma importância acrescida aos controlos no 

mercado, sem prejuízo de serem feitos controlos junto dos 

operadores. 

 

Na área do mercado, para além das recorrentes utilizações abusivas 

das denominações registadas, das evocações, da exploração da 

 
 
13 Site da ASAE   http://www.asae.gov.pt/?cn=5591AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
 
14 A QUALIFICA/ oriGIn Portugal pode disponibilizar estes estudos e outros trabalhos 
sobre o assunto aos membros 
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reputação, etc., acrescem os actos danosos praticados através de 

algumas vendas electrónicas e do abuso no registo de nomes de 

domínios na internet15 

 

Os controlos no mercado são complexos pois não é possível que um 

inspector reconheça todos os produtos com DOP ou com IGP 

registados na EU, seja pelo procedimento normal seja pela via dos 

acordos internacionais 16, seja pelo procedimento normal seja pela 

via dos acordos internacionais. 

 

7.  Custos de controlo – quem  os paga? 
 

Em Portugal os custos de controlo são pagos pelos operadores 

sujeitos a tal controlo. 

No entanto, o regulamento europeu dos regimes de qualidade17 

prevê que “Os custos de tal verificação da conformidade com o 

caderno de especificações podem ser suportados pelos operadores 

sujeitos aos referidos controlos. Os Estados-Membros também 

podem contribuir para esses custos.”  

Há, portanto, Estados membros em que os operadores nada pagam 

por estes controlos especiais, na medida em que as autoridades 

 
15 Este assunto está a ser objecto de estudo e medidas de acção por parte do Movimento 
Internacional oriGIn, do qual a QUALIFICA/ oriGIn Portugal é membro 
16 Ver ponto 3 deste documento 
17 Reg. 1151/2012, artº37, 1b) 
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oficiais desses Estados membros assumem os custos do controlo 

específico das DOPs ou das IGPs, na íntegra. 

No entanto, e nos países em que os controlos são pagos, desde que 

com racionalidade e proporcionalidade efectiva com o trabalho 

realizado, seja por Autoridades seja por Organismos de Controlo, os 

operadores podem encarar este pagamento: 

- como um custo, ou 

- como um investimento destinado a demonstrar, no mercado, as 

regras especificas e a qualidade típica e genuína do seu produto. 

Em qualquer caso, o que é absolutamente necessário é separar os 

custos relativos aos controlos comuns, dos custos relativos aos 

controlos específicos das DOP e das IGP. 

 
8. Quem faz os controlos quando certas operações 
em produtos com DOP ou com IGP18 decorrem em 
qualquer outro país, comunitário ou não? 
 
Nesses casos tem que: 
 
- haver coordenação entre a autoridade competente de Portugal e a 

autoridade competente desse país, para que o controlo seja feito, ou 

- tem que haver autorização do país em causa para que o 

Organismo de Controlo português possa aí exercer o seu trabalho,  

ou  
 

18 Atenção: No caso das ETG – Especialidades Tradicionais Garantidas a situação é bem 
diferente, dada a enorme diferença de estatuto jurídico  
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- pode haver delegação de competências num organismo de controlo 

de tal país, desde que esteja devidamente acreditado e com 

competência delegada pela autoridade competente desse país 

 
 

9. O plano de controlo serve para vários produtos 
com DOP ou com IGP? 
 

Não, cada caso é um caso e não há memória de haver dois planos 

de controlo idênticos, tendo em conta que há diferenças nas 

matérias-primas usadas, nos modos de produção utilizados, na 

rotulagem, na forma de apresentação comercial, na área geográfica, 

etc. 

 
10. Quem elabora o plano de controlo para cada 
produto com DOP ou com IGP? 
 

O plano de controlo deve ser elaborado pelo Organismo de Controlo, 

MAS o Agrupamento de Produtores deve ser ouvido.  

 

Quem melhor conhece o circuito produtivo e comercial, quem 

melhor conhece os modos de produção usados, que melhor conhece 

os pontos críticos que devem ser controlados são os produtores. 

Logo, ouvir os produtores e o seu Agrupamento é prova de 

inteligência e de bom senso. 
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11. O plano de controlo é igual para todos os 
operadores? 
 

Não, o plano de controlo geral de cada produto com DOP ou com 

IGP tem que ser adaptado, designadamente em termos de 

frequência e de profundidade, para ter em conta o risco específico 

apresentado por cada operador. 

 
Por exemplo, um operador que produza um dado queijo com DOP, 

com leite proveniente dos seus próprios animais, apresenta um risco 

muito menor do que o operador que trabalha com leite proveniente 

de diversos outros produtores. 

 

Igualmente, um estabelecimento que execute a fatiagem e ou 

acondicionamento de vários produtos com DOP ou com IGP (queijos, 

presuntos, enchidos, carnes, azeites, méis, licores, etc.)  apresenta 

um risco largamente superior ao do produtor que exerce essas 

actividades no seu próprio estabelecimento.  

 

Um produto que utilize uma matéria-prima rara em dadas altura do 

ano apresenta um risco superior ao de outro produto em que não 

exista essa dificuldade. 

 

Um operador que apresente registos sistemáticos e correctos da sua 

actividade apresenta um risco bem inferior ao do operador que não 

tem tais registos ou cujos registos se encontram com atraso ou com 

deficiências graves. 
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12. O plano de controlo pode ser revisto? 
 

Sim, o plano de controlo pode e, em muitos casos, deve mesmo ser 

revisto. Ao fim de algum tempo de actuação é normal que o 

organismo de controlo e o Agrupamento entendam que certos 

pontos devem merecer um controlo de nível superior e outros em 

que o esforço de controlo deve ser aliviado ou que certos comtrolos 

faxem mais sentido em certas épocas do ano e outros noutras.  

Também é normal que se alterem as condições de risco 

apresentadas por cada operador. 

 

13. Quem aprova o plano de controlo? 
 

O plano de controlo de um dado produto com DOP ou com IGP deve 

ser aprovado pela chamada” autoridade competente”. 

 

Esta dita “autoridade competente”, antes de aprovar o Plano de 

Controlo, deveria assegurar-se que o mesmo teve a participação 

efectiva do Agrupamento, tendo em conta a experiência dos 

produtores e o seu conhecimento da situação produtiva específica do 

seu produto. 
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14. Quem efectua o controlo de uma dada DOP ou 
de uma dada IGP no mercado? 
 

O controlo no mercado é da exclusiva responsabilidade das 

autoridades de cada Estado membro e deve ser efectuado ex officio 

(isto é, deve ser efectuado no quadro das competências correntes 

de tais autoridades, sem que tenha que haver queixa por parte de 

quem se sinta lesado – operadores ou consumidores). Sendo 

manifestamente impossível fiscalizar todos os operadores do 

mercado, este plano de fiscalização do mercado deve ter em conta o 

risco da existência de fraudes. 

 

Assim, há que avaliar os riscos, por exemplo:´ 

- em certas épocas do ano em que o consumo de certos produtos 

aumenta muito (Natal, Páscoa, Verão, etc.) e em que os preços dos 

produtos também aumentam; 

- em certos feiras e eventos similares, em que o número de 

visitantes é enorme; 

- relacionados com o preço dos produtos (quanto mais caro é o 

produto, maior a tentação de fazer fraude) 

- em certos websites, em que sistematicamente são apresentados 

produtos fraudulentos;  

- em restaurantes, bares e similares onde a frequência é enorme e 

os produtos são rapidamente consumidos 

- nas alfândegas, por onde circulam milhares de produtos, em 

trânsito ou destinados a outros Estados membros, etc. 
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- em grossistas e retalhistas, onde o volume de mercadoria 

transaccionada é grande e podem ocorrer facilmente a trocas de 

contentores, caixas e outros materiais de acondicionamento ou de 

reacondicionamento dos produtos. 

 
 
15. Os produtores e demais operadores de 
produtos com DOP ou  com IGP estão dispensados 
de controlo oficial? 
 

Não. Muito pelo contrário, estão sujeitos a dois tipos diferentes de 

controlo oficial. Um, levado a efeito pelas Autoridades competentes 

(DGAV, ASAE, etc.) tal como qualquer outro produto alimentar 

similar – em questões ligadas à higiene, à rotulagem geral, à 

composição fixada pela lei geral, às temperaturas de conservação e 

ou de transporte, às regras gerais de manipulação, à rastreabilidade 

geral, etc.  

 

Outro, específico, que serve para verificar o cumprimento das regras 

também específicas que constam do Caderno de Especificações de 

cada produto (verificação da conformidade com o Caderno de 

Especificações). Em Portugal, estes controlos específicos são 

geralmente efectuados por Organismos de Controlo acreditados pela 

Norma 17 065/201419 e a quem foi delegada competência 

específica para o efeito. 

 

 
 

19 Ver Nota 23 
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16. O novo Regulamento do controlo oficial implica 
alterações no controlo das DOP e das IGP? 
 

Sim, muitas20, a partir de 14 de Dezembro de 2019. 

 

A mais importante é a que diz respeito à possibilidade de delegação 

de funções de controlo: 

 

- em organismos delegados que funcionam e estão acreditados em 

conformidade com as normas relevantes para as tarefas delegadas 

em questão, nomeadamente a norma EN ISO/IEC 17020 «Requisitos 

para o funcionamento de diferentes tipos de organismos de 

inspecção»,  ou  

 

- numa ou mais pessoas singulares 

 

Claro que a delegação de competências tem regras especificas e 

implica que os organismos competentes façam auditorias e 

inspecções às entidades a quem delegam tais funções. 

 

No entanto, apesar das disposições previstas pelos artigos  29 e 30, 

acima referidas, foi assumida a seguinte posição oficial em Junho de 

 
20 Ver Texto Técnico “O controlo oficial das denominações de origem protegidas, das 
indicaçõesgeográficasprotegidasedas especialidades tradicionais garantidas: alterações 
introduzidas pelo “novo” regulamento do controlo oficial”, disponível em 
https://qualificaportugal.pt/publicacoes/textos-tecnicos/ 

 
 



 

Elab Rev Data Doc nº Dir Ed Pag 
A. Soeiro  30.08.2022  TT 36  2ª 20/24 
  
Este documento é propriedade da Qualifica/oriGIn Portugal. A sua utilização ou a sua reprodução 
total ou parcial sem autorização será considerada como plágio, sendo accionados os mecanismos 
legalmente previstos 
 
 

 

201921:  O artigo 39 do Reg. Nº 1151/2012, tal como modificado 

pelo novo regulamento do controlo oficial continuará a aplicar-se nos 

países terceiros, enquanto que o artigo 29 do novo regulamento do 

controlo oficial aplicar-se-á na acreditação de organismos delegados. 

O artigo 29 do novo regulamento do controlo oficial define as 

condições para o organismo delegado e no seu ponto b) iv) 

determina que o organismo delegado “funciona e está acreditado em 

conformidade com as normas relevantes para as tarefas delegadas 

em questão, nomeadamente a norma EN ISO/IEC 17020 …”. A 

norma relevante para o controlo dos produtos com DOP/IGP ou ETG 

mantém-se a Norma EN ISO/IEC 17 065, a qual faz referência à 

Norma EN ISO/IEC 17020. A referência à norma 17020 no artigo 29 

b) iv) é usada apenas para fins exemplificativos ( daí a utilização do 

termo “nomeadamente”) 

 

Mas também, há toda uma série de obrigações para a autoridade 

competente entre as quais actuar com transparência e ter pessoal 

competente para exercer essas tarefas. 

 

Espera-se que estas novas obrigações para a autoridade competente 

possam contribuir: 

-  para diminuir os custos de controlo e o tempo que os operadores 

perdem face aos múltiplos controlos a que são sujeitos bem como à 

colaboração em testemunhos, aquando da realização das auditorias 

aos organismos de controlo 

 
 

21 Tradução livre de Ana Soeiro. 
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- para diminuir os custos com a acreditação e manutenção da 

acreditação bem como pelo menor gasto de tempo e recursos pelos 

organismo de controlo face a uma mais racional, lógica e 

competente função de acompanhamento pelo Organismo de 

Acreditação e pela autoridade competente, que deveriam articular as 

auditorias e não repetir os mesmos procedimentos e matérias 

auditadas.   

 

 17. Os organismos de controlo podem dar 
assistência técnica aos Agrupamentos? 
 

Não, em absoluto. Os organismos de controlo que estejam 

acreditados como organismos de certificação de produtos têm um 

estatuto muito rígido, que não lhes permite, designadamente: 

 

- prestar assistência técnica aos Agrupamentos ou aos produtores; 

 

- preparar Cadernos de Especificações nem alterações aos mesmos;  

 

- promover os produtos que controlam ou participar em quaisquer 

acções de promoção comercial dos mesmos 

 

- actuar como agentes dos Agrupamentos, independentemente da 

razão ou causa, apresentando queixas formais ou informais, 

requerimentos, etc. 
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- autorizar alterações ao estipulado no Caderno de Especificações 

aprovado, etc. 

 

- alterar o plano de controlo aprovado, etc. 

 

 

18. Qual é o documento de referência para 
estabelecer o plano de controlo? 
 

 

De acordo com a regulamentação em vigor, o único documento que 

serve de referência para estabelecer o plano de controlo é o 

Caderno de Especificações. 

 

De facto, o Regulamento 1151/2012 é bem claro ao estipular, no 
seu artº 36.3  
 
 Os controlos oficiais incluem: 
 

a) A verificação da conformidade dos produtos com o caderno 

de especificações correspondente 

 

 

19. Que pontos do Caderno de Especificações 
devem ser controlados? 
 

Todas as disposições do caderno de Especificações que sejam 

relevantes para a especificidade do produto devem ser controladas. 
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Assim, por exemplo, tipo, natureza e qualidade das matérias-primas 

usadas, localização no interior da área geográfica, modo de 

produção específico, alimentação dos animais, métodos de 

elaboração do produto, rastreabilidade com a região de origem e 

características do produto final devem ser objecto de controlos. 

 

Mas tal não significa que tenham que ser controlados sempre 

TODOS os pontos referidos, nem que tenham que ser TODOS 

controlados anualmente nem que tenham que ser SEMPRE colhidas 

amostras nem que tenham que ser SEMPRE feitas determinações 

analíticas! 

 

Há pontos que basta verificar uma vez na vida (como a localização 

da exploração agricola ou da unidade produtiva), outros com muito 

pouca frequência (como as variedades de oliveiras ou de árvores de 

fruto) outros só quando aplicável (quantidades, natureza e origem 

dos alimentos para animais, etc.). 

 

Deve haver um plano de controlo geral e deve ser tido em conta o 

risco associado a cada operador. 

 

Tendo em conta os custos associados, a colheita de amostras para 

análise laboratorial deve ser efectuada com muito bom senso e 

apenas em caso de suspeita! 
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19. As analises sensoriais ao produto final são 
obrigatórias? 
 

Não, não são obrigatórias em termos legais. 

 

Mas, tendo em conta que os produtos com DOP ou com IGP devem 

apresentar um perfil sensorial específico e diferente dos produtos 

vulgares, a sua avaliação sensorial deve ser feita com bastante 

frequência, sobretudo em benefício dos próprios produtores e dos 

consumidores. 

 

A avaliação sensorial deve ser feita por painéis de provadores muito 

conhecedores do produto, mas nada obriga a que tais painéis sejam 

formalmente acreditados pelo IPAC. 

 

Tal exigência faria com que os custos de controlo ou de verificação 

da conformidade atingissem valores incomportáveis face ao número 

limitado de produtores e aos custos muito elevados de acreditação e 

de manutenção 

  


